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ABSTRACT  ARTICLE INFO 

This research is a mixed method, using qualitative research 
and quantitative research by using interview forms for data 
collection tools from the method of in-depth interview and 
questionnaire to ask questions about the survival 
components of the Thai auto parts industry in Eastern 
Economic Corridor. The population that used in this research 
is executives or owners of Thai auto parts companies total 
1,460 automotive company executives by using exploratory 
Factor Analysis (EFA). The results of the research showed that 
the components of the survival of the Thai auto parts industry 
in the Eastern Economic Corridor consist of 15  components: 
1) Focusing on international standards 2) The competitiveness 
of the organization 3 )  Participatory management 4 ) 
Government policy 5 )  Customer relations 6 )  Sourcing and 
alliances 7 )  Organizational structure 8 )  Social responsibility                                
9) Organizational adjustment 10) Human resource efficiency                  
11) Research and innovation development 12) Participation                       
in product development with customers 1 3 )  Government 
support 14) Innovative leader  15) Justice in the organization. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mix method) ด้วยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ส าหรับเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล จากวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางรอดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็น
คนไทย และผู้บริหารบริษัทยานยนต์ จ านวน 1 ,460 ราย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของของทางรอดของอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์สายพันธุ์ไทย ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 15 องค์ประกอบ 1) การ
มุ่งเน้นความมีมาตรฐานในระดับสากล 2) ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร 3) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
4) นโยบายจากภาครัฐ 5) ความสัมพันธ์กับลูกค้า 6) การจัดหาและการสร้างพันธมิตร 7) โครงสร้างองค์กร             
8) ความรับผิดชอบต่อสังคม 9) การปรับตัวขององค์กร 10) การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทรัพยากรมนุษย์                   
11) การวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม 12) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้ากับลูกค้า 13) การสนับสนุน               
จากภาครัฐ 14) ผู้น าแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม 15) ความยุติธรรมในองค์กร 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยถือว่าเป็นอุตสาหกรรม
อันดับต้น ของประเทศไทย และมีความส าคัญ
อย่ า งมาก  ในด้ านการสร้ า ง ร าย ได้  ให้ กั บ
ผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
ใ ห้ กั บ ผู้ ป ร ะ ก อบ ร ถ ย น ต์  ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยมีมา
อย่างต่อเนื่องตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ท าให้ประเทศ
ไทยเป็นที่รู้จักและถูกจับตามองมากที่สุดประเทศ
หนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์โลก ใน
ปัจจุบันบริษัทค่ายยานยนต์ต่างๆ ได้มีการแข่งขัน
ทางการค้ากันอย่างรุนแรง ตลาดยานยนต์ของ
ประเทศในด้านการผลิตยังคงเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ในส่วนของแผนแม่บทอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิตยานยนต์ในเอเชีย สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในประเทศและมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ที่มีความแข็งแกร่ง” โดยกลยุทธ์หลัก คือ 
การสร้างสภาวะแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจและ
การเ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติการขึ้นเ พ่ือที่จะส่งผลดีต่อการ พัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและบรรลุ วิสัยทัศน์ 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ดังกล่าว นอกจากนั้น
การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
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(OEM) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.79 และ 1.76 ตามล าดับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มูลค่า
การส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.45  ประเทศที่เป็น
ตลาดส่งออกส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
มาเลเซีย แอฟริกาใต้ ซึ่งจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และความสนใจที่จะเข้ามา
ลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของต่างชาติ 
แสดงให้เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มี
แนวโน้มการขยายตัวไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งผู้ผลิตยานยนต์ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ได้วางแผนที่จะขยาย
การส่งออกมากขึ้น จึงคาดได้ว่าในปี พ.ศ.2561 
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีแนวโน้มที่จะ
ขย ายตั ว เ พ่ิ ม ขึ้ น อย่ า ง ก้ า ว ก ร ะ โ ดด  ( สภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2561)  
      จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่เป็นภาคการผลิตส าคัญของประเทศไทย
ที่มีความได้เปรียบประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียน ซึ่ง
จะท าให้เกิดการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็จะมี
วิกฤติจากคู่แข่งของประเทศที่มีวิวัฒนาการสูงจาก
ทั้งในยุโรปและอเมริกา รวมทั้งประเทศท่ีส าคัญใน
ทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็น จีน อินเดีย ญี่ปุ่นและ
เกาหลี เป็นต้น ที่อาจจะเข้ามาลงทุนและส่งผล
กระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
และอาจกระทบอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะพวกธุรกิจประเภท SMEs ที่ผลิตชิ้นสว่น
ประกอบรถยนต์ของประเทศไทย 
 
 

วัตถุประสงค์                                                           
เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของทางรอดของ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกไทย  
 
สมมติฐานงานวิจัย 

องค์ประกอบทางรอดของอุตสาหกรรม
ชิ้นส่ วนยานยนต์ ไทย ใน เขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเป็นพหุองค์ประกอบ 

การทบทวนวรรณกรรม 
 องค์กรเป็นที่รวมของคนและงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้พนักงานขององค์กรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
เต็มความสามารถ จึงจ าเป็นต้องแบ่งหน้าที่การ
ท า ง าน  และมอบหมาย ให้ รั บผิ ดชอบตาม
ความสามารถและความถนัด จึงเห็นว่าการจัดองค์
มีความจ าเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน 
ดังนี้ ประโยชน์ต่อองค์กร ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
และประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น แนวคิดการ
สร้างความเป็นเลิศขององค์การ จึงมีความส าคัญใน
การทบทวน แนวคิดแรกเป็นกรอบแนวคิดของ 
McKinsey’s โดย Pascale และ Athos (1981 , 
pp.123-126) ได้กล่าวถึงความหมายของแต่ละ
องค์ประกอบของกรอบแนวคิด McKinsey’s 7-S 
ไว้ดัง ต่อไปนี้ 1) Strategy หรือ กลยุทธ์ หมายถึง
แผนงานหรือสิ่งที่องค์การต้องการจะท า ซึ่งน าไปสู่
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจ ากัดของ
องค์การ เพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 2) (Structure) หรือโครงสร้างองค์การ 
หมายถึงลักษณะการจัดผังองค์การ การรวมหรือ
กระจายอ านาจ การให้ความส าคัญกับสายงาน
หลักหรือสายงานสนับสนุน เป็นต้น 3) (Systems) 
หรือระบบ หมายถึงลักษณะการไหลของข้อมูล
ภายในองค์การ เช่นใช้การส่งรายงานเป็นทางการ 
หรือการรายงานด้วยวาจาในที่ประชุม เป็นต้น 4) 
(Staffs) หรือ บุคลากร หมายถึงลักษณะบุคลากร
ภายในองค์การ เช่น มีลักษณะของวิศวกร บุคลากร
ขาย นักบริหาร หรือนักคอมพิวเตอร์       เป็นต้น 
5)  Style หรือ รูปแบบการบริหาร หมายถึ ง
ลักษณะการบริหารงานโดยรวมขององค์การหรือ
รูปแบบของพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงภายใน
องค์การ เช่น การมุ่งเน้นผลลัพธ์ หรือการบริหาร
บนข้อเท็จจริง รวมถึงลักษณะของวัฒนธรรม
ภายในองค์การด้วย 6) Skills หรือ ทักษะ หมายถึง
สิ่งที่องค์การและกลุ่มบุคลากรหลักท าได้ดี เป็น
พิเศษหรือความสามารถโดดเด่นที่ท าให้องค์การ
แตกต่างจากคู่แข่ง 7) Superordinate Goal หรือ 
เป้าหมายสูงสุดขององค์การ หมายถึงสิ่ งที่มี
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ความหมายหรือความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่าง
ยิ่ ง  ซึ่ งกระตุ้นและปลุกเร้ า ให้สมาชิกให้ เกิด
ความรู้สึกซาบซึ้งและเป็นสิ่งที่จะ“ผูกพัน” คนเข้า
กับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยที่ Pascale และ 
Athos (1981 , pp.120) ได้กล่าวว่าเมื่อศึกษา
องค์การที่ประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น
องค์การอเมริกันอย่าง TTI หรือองค์การญี่ปุ่นอย่าง 
Matsushita จะพบว่ามีคุณลักษณะหนึ่งรวมกัน 
คือ องค์ประกอบทั้ง 7-S ขององค์การเหล่านั้นมี
ความสอดคล้องกันอย่างลงตัว กล่าวคือลักษณะ
การบริหาร (Style) สอดคล้องกับบุคลิกของ
บุคลากร (Staffs) และทักษะของพวกเขา (Skills) 
ซึ่ ง เ ข้ ากั น ได้ ดี กั บระบบการท า งานร่ ว มกั น 
(Systems) โครงสร้างองค์การ (Structure) และ
กลยุทธ์ (Strategy) ที่องค์การเลือกใช้ โดยทั้งหมด
จะตั้งอยู่บนค่านิยมร่วม (Shared Value) หรือ
เป้าหมาย (Superordinate Goal) ที่ทุกคนยืดถือ
ร่วมกัน โดยสถาบัน The European Foundation 
for Quality Management (EFQM) ไ ด้ พัฒ น า
และน า เสนอรู ปแบบความ เป็ น เ ลิ ศ  EFQM 
Excellence Model เ พ่ื อ เ ป็ น ก รอบคว ามคิ ด 
ส าหรับการประเมินองค์การเพ่ือรับรางวัล “The 
European Quality Award” รูปแบบนี้ได้รับความ
นิยมอย่างมากใช้ในการวางแผนและควบคุมผลงาน 
และเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบรางวัลคุณภาพ
ระดับชาติและระดับภูมิภาคของประเทศต่าง ๆ 
จ านวนมากให้สามารถจัดวางระบบบริหารจัดการ
ไปสู่ความส าเร็จเป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศ 
ป ร ะก อบ ด้ ว ย  1 )  บ ร ร ลุ ผ ล ลั พ ธ์  ( Results 
Orientation) 2 )  ให้ความส าคัญกับนักลู กค้ า 
( Customer focus) 3 )  มี ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ะ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ แ น่ ว แ น่  ( Leadership and 
Constancy of purpose) 4 )  บ ริ ห า ร โ ดย ยึ ด
กระบวนการและข้อเท็จจริง (Management by 
Processes and Facts) 5) พัฒนาบุคลากรและ
การมี ส่ ว น ร่ ว ม  (People development and 
involvement)  6) เรียนรู้และปรับปรุงอย่ าง
ต่อเนื่ อง  (Continuous Learning, Innovation, 

and Improvement) 7 )  ส ร้ า ง พั น ธ มิ ต ร 
(Partnership Development) 8) รับผิดชอบต่อ
สั ง ค ม  ( Corporate social responsibility)                
อีกแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพ่ือให้องค์กรอยู่
รอดได้ คือ แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการ
แข่งขัน โดยไมเคิล อี พอตเตอร์ (Michael, 1990) 
กล่าวว่า Diamond model เป็นแนวคิดที่ว่า การ
ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีความได้เปรียบเชิง
แข่งขันและเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งสินค้านั้น 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายชนิด ทั้งปัจจัยด้าน
ราคาและปัจจัยที่ไม่ใช่ราคา ซึ่งปัจจัยที่จะก าหนด
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในสินค้าชนิดใดชนิด
หนึ่งของประเทศมีอยู่ 4 ปัจจัยหลัก คือ เงื่อนไข
ปัจจัยในการผลิต (Factor conditions) เงื่อนไข
ทางอุปสงค์ (Demand conditions) อุตสาหกรรม
สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ (Related 
and Supporting Industries) กลยุทธ์ โครงสร้าง  
และสภาพการแข่งขันในประเทศ (Firm strategy, 
Structure and Rivalry) นอกจาก 4 ปัจจัยข้างต้น
ยังมีปัจจัยเสริมอีก 2 ปัจจัย คือ รัฐบาลและโอกาส 
ในด้านผู้บริหารสูงสุดขององค์กรก็มีความส าคัญ
เช่นเดียวกัน ผู้วิจัย ได้น า แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
ด้ า น ผู้ น า เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์  ข อ ง  Mesu, J., Van 
Riemsdijk, M., & Sanders, K. (2013) ได้ กล่ าว
ว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง 
ผู้บริหารที่รับผิดชอบการท างานหลายหน้าที่ในการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีมุมมองระยะ
ยาวและมีความยืดหยุ่น เพ่ือให้องค์การบรรลุ
เป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท างานโดยเน้น
กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมเข้ามาก าหนดทิศทาง
มีการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพ่ือให้องค์กร
เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมีสายตาที่กว้างไกล 
รักษาความยืดหยุ่น และใจกว้างพอที่จะให้อ านาจ
หรือรับฟังบุคลากรทุกคนที่จะน ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ให้ดีขึ้นและ
น าไปสู่ จุดมุ่ งหมายปลายทางที่ตั้ ง ใจไว้  และ 
Shelley, Francis, Leanne& William (2004) 
กล่าวว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารเชิงกลยุทธ์  
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หมายถึง ผู้บริหารที่มีการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งใน
ระดับองค์กรและระดับบุคคลที่ส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ ซึ่งเป็นการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยใช้ทั้งเทคนิคในการ
บริหารจัดการและความเป็นผู้น าเพ่ือน าพาองค์กร
สู่ความส าเร็จอันประกอบไปด้วย นวัตกรรมการ
จัดการ นวัตกรรมการท างานและนวัตกรรมการน า 
เมื่อมองถึงภายในองค์กร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมในองค์กรของ Ming-Tien Tsai and 
Nai-Chang Cheng (2012 , pp.1069–1080 ) 
กล่าวว่าความยุติธรรมในองค์การเป็นปัจจัยที่มีผล
กับการด า เนินการขององค์ การ  อันจะเป็น
ประโยชน์ที่ท าให้มีความตั้งใจ ปฏิบัติงานด้วยความ
ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพ่ือองค์การอย่าง
แท้จริง โดยไม่คิดที่จะลาออกอันน าไปสู่การรักษา
บุคลากรที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปและ
เหตุผลที่ต้องมีเพราะทุกองค์การต่างต้องการความ
เจริญก้าวหน้า จากผลงานที่บุคลากรเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อน ให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามทิศทางที่ก าหนดไว้  ซึ่ งต้องอาศัยความรู้  
ความสามารถและพร้อมทุ่มเทให้กับการท างาน
ของบุคลากร ความยุติธรรมในองค์การมีบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว องค์การนอกจากจะให้ความส าคัญ
กับความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ หรือผลตอบแทน
แล้วยังต้องให้ความส าคัญกับการจัดสรรพ้ืนที่และ
เวลาให้กับบุคลากร เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกัน
อย่างยุติธรรม เกิดดุลยภาพระหว่างคนกับองค์การ
อย่างเหมาะสมที่สุด 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mix 
method) ด้ ว ยก า ร ใ ช้ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative research) และ ใ ช้ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
จากวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) 
เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-

structure interview) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ให้
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล อายุ ต าแหน่งที่
ด ารงอยู่ ในปัจจุบัน ประสบการณ์ท างาน และ
ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  ส่ ว น ที่  2 บ ริ บ ท
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก และตัวแปรที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ประกอบไปด้วย ด้านการสร้าง
องค์ การแห่ งความ เป็ น เลิ ศ  ด้ านการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
ด้ านคว ามยุ ติ ธ ร รม ในองค์ ก ร  และผลการ
ด าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
ใน เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ส่วนที่ 3 
ทางรอดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สาย
พันธุ์ไทย ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัออก และ
ข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 1)  
เจ้าของหรือผู้บริหารบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็น
คนไทย 2) ผู้บริหารบริษัทยานยนต์ 3) เจ้าหน้าที่
ระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐเช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์  ส านักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้บริหารสมาคม สถาบันที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์  และ 4) 
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์สายพันธุ์ไทย ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 20 คนซึ่งจะใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยมีหลักเกณฑ์
ในทางเทคนิคที่ใช้การขอความคิดเห็นจากผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Critical Incident technique) 
เป็นวิธีการข้ันตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านหรือข้อสังเกต
จากผู้ มี ป ระสบการณ์ช่ ว ย ในการวิ เ คราะห์
รายละเอียด นอกจากนั้นแล้วผู้วิจัยได้ก าหนด
คุณสมบัติตามค าแนะน าของผู้ เชี่ ยวชาญใน
เบื้ องต้น  ในการวิจัย เชิ งปริมาณ ประชากร 
(Population) ที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารหรือ
เจ้าของบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นคนไทย และ
ผู้บริหารบริษัทยานยนต์ ที่ในปัจจุบันมีอยู่ 3,127 
ราย (สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย, 2561) 



 

 

- 49 - 
 

 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการวิจัยใช้การก าหนด
ขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เ ชิ ง ส า ร ว จ 
( Exploration Factor Analysis ห รื อ  EFA)               
ในขั้นใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(EFA) โ ด ย  Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. 
J., & Anderson, R. E. (2010) ได้เสนอว่า  
   ตัวอย่างในการวิจัยที่เหมาะสม คือ 25 เท่าของ
จ านวนตัวแปร ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปใช้เก็บ
ข้อมูลกับ ผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทชิ้นส่วนยาน
ยนต์ที่เป็นคนไทย และผู้บริหารบริษัทยานยนต์  
จ า น วน  1 ,460  คน  โ ดย ใ ช้ แบบสอบ ถ า ม 
(Questionnaire) เพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบทางรอดของอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์สายพันธุ์ไทย ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ผู้วิจัยได้น าข้อสรุปที่ได้ จาก
การสังเคราะห์ทฤษฎีและสรุปความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง และ
เจ้าของกิจการมาสรุปเป็นตัวแปร และตั้งกระทง
ค าถามของแบบสอบถาม น าไปสอบถามความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบเกี่ยวกับองค์ประกอบทางรอดของ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สายพันธุ์ไทย ใน เขต
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ภ า ค ต ะ วั น ออก  ลั ก ษ ณ ะ
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่  1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อค าถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา จ านวนปีประสบการณ์การ
ท างาน ประเภทอุตสาหกรรมและสถานที่ตั้งของที่
ท างานใน เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ลั ก ษ ณ ะ แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ป็ น แ บ บ ตั ว เ ลื อ ก 
(Checklist) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบเกี่ยวกับทาง
รอดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สายพันธุ์
ไทย ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดย
มาตรวัดเป็นแบบ Five-point Likert-type Scale 
Ranging โดยมีค่า 5 ระดับ จาก “ความส าคัญมาก
ที่สุด” มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน ถึง “ความส าคัญ
น้ อ ยที่ สุ ด ”  มี ค่ า เ ท่ า กั บ  1  คะแนน  และ

แบบสอบถามแบบตัวเลือก (Checklist) ประกอบ
ไปด้วย ด้านการสร้างองค์การแห่งความเป็นเลิศ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้าน
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ ด้านความยุติธรรมในองค์กร และ
ผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์สายพันธุ์ไทย ใน เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ความ
คิดเห็นอย่างอิสระ  
 
ผลการวิจัย 
      ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (EFA)                 
ของตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ 
      การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจผู้ วิจัยได้ใช้
วิธีการสกัดหาองค์ประกอบหลัก หรือ Principal 
Component Analysis เพ่ือหาองค์ประกอบของ
ตัวแปร จากนั้นจึงน าองค์ประกอบที่มีค่าไอเก็น
(Eigenvalue) เกิน 1 มาใช้ในการหมุนแกนด้วยวิธี 
Varimax เพ่ือลดจ านวนตัวแปรและเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป และ
ท ด ส อ บ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เ พ่ื อ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในภาพรวม 
      ผลการหมุ นแกนหลั ง กา รสกั ดตั ว แปร               
ครั้งที่ 1 เมื่อน าตัวแปรปัจจัยทั้งหมด 123 ตัวแปร 
เข้าวิเคราะห์พร้อมกัน ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 
1 ทั้งหมด 31 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวน
สะสมร้อยละ 62.336 โดยมีตัวแปรที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบไม่ถึง 0.60 จ านวน 55 ตัวแปร ผู้วิจัย
จึงตัดตัวแปรดังกล่าวออกไป คงเหลือตัวแปร
ทั้งหมด 68 ตัวแปร และท าการวิเคราะห์สกัดตัว
แปรครั้ งที่  2 ผลปรากฏว่ามีค่าไอเก็นเกิน 1 
ทั้งหมด 16 องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวน
สะสมร้อยละ 61.555 โดยยังคงมีตัวแปรที่มี
น้ าหนักองค์ประกอบไม่ถึง 0.60 จ านวน 6 ตัวแปร 
ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรดังกล่าวออกไป คงเหลือ 62 ตัว
แปร และท าการวิเคราะห์สกัดตัวแปรครั้งที่ 3 ผล
ปร ากฏว่ า มี ค่ า ไ อ เ ก็ น เ กิ น  1  ทั้ ง หมด  15 
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องค์ประกอบ มีค่าความแปรปรวนสะสมร้อยละ 
62.205 โดยตัวแปร 62 ตัวแปร มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมากกว่า 0.60 ทุกตัวแปร และมีค่า 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เท่ากับ .883 ถือว่า
อยู่ในระดับที่ดี  
       ผลการตรวจสอบ KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
เท่ากับ 0.883 ซึ่งเข้าใกล้ 1 (มากกว่า 0.5 และเข้า
สู่ 1) แสดงถึงความเหมาะสมของข้อมูลทั้งหมดใน
การที่จะวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Factor analysis ได้
ในระดับดีมาก เพราะค่า KMO สูง และจากการ
ทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity พบว่าตัว
แปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 
(Chi-Square  = 35555.511 , df  = 1891 , P-
Value < 0.05) แสดงว่า matrix สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน มีความเหมาะสม
ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ และจากตาราง
ที่ 2 พบว่าองค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 มี
จ านวน 15 องค์ประกอบและสามารถอธิบายความ
แปรปรวนสะสมทั้งหมดได้เท่ากับร้อยละ 62.205  
เมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) มีค่ามากกว่า 1 และถือเอาค่า
น้ าหนักปัจจัยองค์ประกอบ (Factor Loading) 
ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่า
ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปและประกอบด้วย ตัวแปรตั้งแต่ 3 
ตัวแปรขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) พบว่ามี 
15 องค์ประกอบที่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา
จึงท าให้เหลือตัวแปรทั้งหมด 62 ตัวแปร ดังต่อไปนี้  
     องค์ประกอบที่ 1 การมุ่งเน้นความมีมาตรฐาน
ในระดับสากล ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้  
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.644-0.738  
เรียงตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  การจัดผังองค์กร เป็นแบบเน้นตาม
ลูกค้า (Customer organizations) เป็นการจัด
โครงสร้างองค์การเน้นให้ความส าคัญแก่ผู้ใช้สินค้า
หรือบริการ (0.738) 
 2.  ผู้ประกอบการ มีความพร้อมของ
อุตสาหกรรมสนับสนุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยมีการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง และได้
มาตรฐานสากล อาทิ ISO 9000 ISO 14000 และ 
IATF 16949 (0.730) 
 3.  การจัดผังองค์กร เป็นแบบเน้น
ผลผลิต (Product organization) โดยหน่วยงาน
ย่อยภายในที่เน้นการท าหน้าที่ (Function) แบบ
เบ็ด เสร็ จครบทุกขั้ นตอนด้ วยตนเอง  ( Self-
contained-division) (0.722) 
 4.  การจัดผังองค์กร เป็นแบบตาราง
เมทริกซ์ (Matrix organization) คือ โครงสร้าง
องค์กรที่พนักงานในองค์กรต้องขึ้นตรงต่อสายการ
บังคับบัญชาสองสาย ได้แก่ สายการบังคับบัญชา
ตามหน้าที่ (functional) ส่วนอีกสายงานเป็นงาน
ที่ได้รับมอบหมายพิเศษที่ต้องไปร่วมงานกับฝ่าย
งานอ่ืน เช่น งานโครงการ(0.706) 
 5.  ผู้ประกอบการต้องมีระบบการ
ท างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน IATF 16949 และ
ระบบบริหารงานด้ านคุณภาพส าหรั บกลุ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ (0.694) 
 6.  ผู้ประกอบการ ต้องมีการวิจัยและ
พัฒนาด้านการตลาด และน าความรู้ความเข้าใจนั้น
มาใช้ให้ เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนาการขาย 
(0.677) 
 7.  การจัดผังองค์กร เป็นแบบเน้น
กระบวนการ (Process organizations) เป็นการ
จัดโครงสร้างองค์การโดยแบ่งออกเป็นหน่วยงาน
ย่อยหรือกลุ่มกิจกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่
แ ตกต่ า ง กั น  แต่ ด า เ นิ น ก า ร เ ป็ น ขั้ น ตอนที่
ต่อเนื่องกัน ซึ่งต้องใช้ทักษะความช านาญของผู้
ปฏิบัติ ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ์และวิธีการที่
แตกต่างกัน (0.671) 
 7.  ผู้ประกอบการ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย (0.658) 
 8.  การบริหารงานโดยมุ่งไปสู่การสร้าง
มาตรฐานที่สูงกว่า เช่น TQA (Thailand Quality 
Award) หรือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ World 
class (0.644) 
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 องค์ประกอบที่  2 ศักยภาพในการ
แข่งขันขององค์กร ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.695-0.750  
เรียงตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  ผู้ประกอบการ ต้องสามารถผลิต
สินค้าที่หลากหลายให้ลูกค้า ไม่ควรผลิตสินค้าตาม
ค าสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น (0.750) 
 2.  ภาครัฐควรมีนโยบายชัดเจนในการ
ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งการลงทุนด้านการ
ผลิตและการวิจัยและพัฒนา (0.746) 
 3.  ผู้ประกอบการ ต้องมีวิศวกรที่มี
ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (0.746) 
 4.  ผู้ประกอบการ ต้องสามารถใช้
ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเพ่ือการเจรจาทาง
ธุรกิจ (0.718) 
 5.  ภาครัฐควรสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐกับบริษัทเอกชนไทยในด้านการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (0.695) 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.678-0.767 เรียง
ตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  การบริหารงานโดยมุ่งเน้น การสร้าง
ความผูกพันกับองค์กร (0.767) 
 2.  การบริหารงานโดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่ วมในการท างานจากพนักงานในทุกระดับ 
(0.764) 
 3.  การบริหารงานโดยมุ่งเน้น  
การปรับปรุงพัฒนา และการลดค่าใช้จ่าย ลด
ต้นทุน (0.717) 
 4.  การบริหารงานโดยมุ่งเน้น VMOSA 
(Vision, Mission, Objectives, Strategies, and 
Action Plans) (0.68) 
 5.  การบริหารงานโดยมุ่งเน้น การสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน เช่น การได้เลื่อนต าแหน่ง
เป็นหัวหน้างาน  เป็นต้น (0.678) 
 องค์ประกอบที่ 4 นโยบายจากภาครัฐ 
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

อยู่ระหว่าง 0.673-0.783  เรียงตามล าดับค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  ภาครัฐควรก าหนดนโยบายและ
ควบคุมค่าแรงขั้นต่ าของไทยให้สอดคล้องกับสภาพ
ของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (0.783) 
 2.  ภาครัฐควรเป็นตัวกลางในการ
ส่ ง เสริมให้นักลงทุนชาวไทย และนักลงทุน
ชาวต่างชาติเข้ามาร่วมมือด้านการลงทุนกับบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย (0.778) 
 3.  ภาครัฐช่วยอบรม ความรู้ ให้กับ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย 
(0.746) 
 4.  ภาครัฐให้ความรู้ เรื่องมาตรฐาน 
ตรวจสอบประเมิน และให้ใบรับรองมาตรฐานกับ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย 
(0.675) 
 5.  ภาครัฐช่วยหาคู่ค้าชาวต่างชาติ ที่มี
เทคโนโลยีที่สูงกว่า มาช่วยหรือเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย 
(0.673) 

องค์ประกอบที่ 5 ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.685-0.800  เรียงตามล าดับค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  องค์กรมีการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันและเป็นคู่ค้าที่
ดี (0.800) 
 2.  องค์กรเข้าใจวัฒนธรรมของลูกค้า  
มีการสื่อสารด้วยภาษา ที่เหมาะสมกับแต่ละชาติ 
(0.759) 
 3.  องค์กรมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
(0.710) 
 4.  องค์กรมีที่ปรึกษาจากญี่ปุ่น เพ่ือใช้
ในการเจรจากับบริษัทญี่ปุ่น (0.685) 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดหาและการสร้าง
พันธมิตร ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.682-0.754  เรียง
ตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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 1.  ผู้ประกอบการต้องใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (0.754) 
 2.  ผู้ประกอบการต้องท าให้ ผู้จัดหา
หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท อุปกรณ์และจัดส่ง
ให้แก่โรงงานประกอบยานยนต์โดยตรง (Tier 1) 
ยอมรับ (0.720) 
 3.  ผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาไป
เป็นผู้จัดหาหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภท อุปกรณ์
และจัดส่งให้แก่โรงงานประกอบยานยนต์โดยตรง 
(Tier 1) (0.704) 
 4.  ผู้ประกอบการต้องหาพันธมิตร
การค้าให้มาก ๆ (0.682) 

องค์ประกอบที่  7 โครงสร้ างองค์กร 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.737-0.751  เรียงตามล าดับค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  การจัดผั งองค์กร เป็นแบบจัด
โครงสร้ างตามแนวดิ่ ง  (Vertical placement 
organization) เป็นการแบ่งงานในองค์การโดยยึด
ความส าคัญของอ านาจบังคับบัญชา (Authority) 
และภารกิจ (Duty) ลดหลั่นลงไปตามสายการ
บังคับบัญชา มีผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้มีอ านาจในการ
วางแผนและตัดสินใจ (0.751) 
 2.  การจัดผังองค์กร เป็นแบบโครงสร้าง
ผสมสายงานหลักและสายงานสนับสนุน (Line-
and-staff organization) ที่หน่วยงานหลัก (Line 
department) มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการ
ตั ด สิ น ใ จ  ส่ ว นหน่ ว ย ง านสนั บ สนุ น  ( Staff 
department) เป็นผู้ให้ความ ช่วยเหลือสนับสนุน
งานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะทาง 
(0.749) 
 3.  การจัดผังองค์กร เป็นแบบโครงสร้าง
ตามแนวนอน (Horizontal organizations) เป็น
โครงสร้างตามแนวราบ โดยทีมงานจะไม่สังกัด
ภายใต้แผนกงาน แต่จะเป็นทีมงานที่จัดตั้งตาม
กระบวนการของงาน (Core process) เช่น ทีมงาน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (0.737) 

 องค์ประกอบที่ 8 ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้  มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.680-0.761  เรียง
ตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  องค์กรมีการสร้างการรับรู้โดยการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อชุมชนโดยรอบให้ผู้คน
ในชุมชนรับทราบ (0.761) 
 2.  องค์กรมีการร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่ ช่ ว ยสนับสนุน พัฒนาหลั กสู ตร  เ พ่ือ ให้ ไ ด้
มาตรฐาน เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันต่าง ๆ 
(0.727) 
 3.  องค์กรให้ความส าคัญต่อการรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษ (0.697) 
 4.  องค์กรมีการช่วยเหลือวิสาหกิจ
ชุมชนและท าประโยชน์ให้สังคม (0.680) 

องค์ประกอบที่ 9 การปรับตัวขององค์กร 
ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.653-0.674  เรียงตามล าดับค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  การบริหารงานโดยมุ่ง เน้นการ
พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาระบบให้เป็น ระบบ 
Automation เช่น  สายพานล า เลียง หุ่ นยนต์
อุตสาหกรรม (0.674) 
 2 .   ก า ร บ ริ ห า ร ง า น โ ด ย มุ่ ง เ น้ น
ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีมุมมองทางธุรกิจ (0.671) 
 3.  การบริหารงานโดยมุ่งเน้น การ
หมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) ให้บุคลากร
สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน 
(0.660) 
 4.  การบริหารงานที่มีความยืดหยุ่น 
(0.653) 
 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  10 ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
4 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.637-0.750  
เรียงตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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 1.  องค์กรมีบุคลากรมีทัศนคติที่ดีเชิง
บวกในการท างาน (0.750) 
 2.  องค์กรมีแรงงานพ้ืนฐานที่มีทักษะ 
ในการท างานหลาย ๆ ด้าน เช่น ท างานอยู่ฝ่าย
ผลิต แต่สามารถซ่อมเครื่องจักรที่ตัวเองท างานอยู่ 
ได้ (0.743) 
 3.  องค์กรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
(Job Rotation) เน้นให้พนักงานสามารถเรียนรู้
งาน ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนได้ ให้เกิดความ
ท้าทายในการท างาน (0.703) 
 4.  องค์กรมีการพัฒนาบุคลากร โดย
การให้ความรู้ อบรม สัมมนา ดูงาน และลงมือ
ปฏิบัติงานจริง (0.637) 
 องค์ประกอบที่ 11 การวิจัยและพัฒนา
ด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.720-0.759  
เรียงตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  ผู้ประกอบการ ต้องมีแนวคิดด้าน
ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ พั ฒ น า  Creative & 
Development (C&D) (0.759) 
 2.  ผู้ประกอบการ ต้องมีการวิจัยและ
พัฒนา เ พ่ือการศึกษา ค้นคว้ า  และเรี ยนรู้  
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเป็นอย่างดี และ
น าความรู้ความเข้าใจนั้นมาใช้ให้เกิดการปรับปรุง
หรือพัฒนาเพ่ือเป็นการสร้างสิ่งใหม่ (Innovation) 
(0.735) 
 3.  ผู้ประกอบการ ต้องมีการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง (0.720) 
 องค์ประกอบที่ 12 การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสินค้ากับลูกค้า ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.674-0.830   
เรียงตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  องค์กรมีการซื้อสินค้าจากลูกค้ามา
พัฒนาต่อยอด (0.830) 
 2.  องค์กรมีการอ านวยความสะดวกใน
การจัดซื้อสินค้าให้ลูกค้า (0.769) 
 3.  องค์กรมีการแต่งตั้ งดีลเลอร์ ใน
ต่างประเทศหรือมีหุ้นส่วนกับต่างประเทศ (0.674) 

 องค์ประกอบที่ 13 การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  มีค่าน้ าหนัก
องคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.665-0.760  
เรียงตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  ภาครัฐต้องอ านวยความสะดวกใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (0.760) 
 2.  รัฐบาลไม่ควรปรับเปลี่ยนนโยบาย
บ่อย ๆ (0.715) 
 3.  ภาครัฐควรส่งเสริมการลงทุนด้าน
การเรียนการสอนสายวิชาชีพ และการผลิตคน 
ด้านวิชาชีพ (0.665) 
 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  14 ผู้ น า แ บ บ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.637-0.750  
เรียงตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  การบริหารงานโดยมุ่งเน้น การ
มอบหมายงานที่ตรงตามความสามารถของบุคคลง
และมีการติดตามประเมินผล (0.750) 
 2.  การบริหารงานโดยมุ่งเน้น การให้
อ านาจ (Empowerment) แก่พนักงานในการ
ตัดสินใจ (0.729) 
 3.  การบริหารงานโดยมุ่งเน้น R&D  
ต้องพัฒนาไปสู่รูปแบบใหม่ ๆ  เช่น ขั้นตอนการ
ผลิต หรือวัสดุใหม่ ๆ การหาสิ่งใหม่มาทดแทน
 (0.671) 
 องค์ประกอบที่ 15 ความยุติธรรมใน
องค์กร ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.669-0.732  เรียง
ตามล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 1.  ผู้ประกอบการ มีการจัดสรรงาน
อย่างเท่าเทียมกัน (0.732) 
 2.  ผู้ประกอบการ ต้องมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร (0.708) 
 3.  ผู้ประกอบการ ต้องปฏิบัติสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
ภายใต้ กฎ ระเบียบเดียวกัน (0.669) 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ ค้นพบ
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 จากองค์ประกอบของทางรอดของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 15 
องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาตามล าดับองค์ประกอบ
ทั้ง 15 องค์ประกอบ สามารถอภิปรายผลในแต่ละ
องค์ประกอบดังนี้ 
 องค์ประกอบ “การมุ่ ง เน้นความมี
มาตรฐานในระดับสากล” ประกอบด้วย 9 ปัจจัย 
เป็ นองค์ประกอบที่ ส า คัญต่ อทา งรอดของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ ธนาคารเพ่ือการน าเข้าและการ
ส่งออก (2561, หน้า 17) กล่าวว่าอุตสาหกรรม
ยานยนต์ของไทยแม้ว่าประสบความส าเร็จได้เป็น
อย่างดีและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็น
จ านวนมากก็ตามแต่เพ่ือให้อุตสาหกรรมนี้เกิด
ความได้เปรียบและสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน
ได้ อย่างยั่งยืน สินค้าต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

องค์ประกอบ “ศักยภาพในการแข่งขัน
ขององค์ ก ร ” ประกอบด้ ว ย  5  ปั จ จั ย  เป็ น
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อทางรอดของอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
ผลิตภาพของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2546) 
ได้ให้ข้อมูลว่า ความสามารถในการแข่งขันก็คือ
การเพ่ิมผลภาพได้ค้นหาวิธีการท างานที่ ได้ผลดี
ที่สุดและก าหนดเป็นมาตรฐานในการท างานให้ 
พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม 

องค์ประกอบ “การบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม”  ประกอบด้วย 5 ปัจจัย เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญต่อทางรอดของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Hult et al. 
(2004) ได้ศึกษาเรื่องของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ มี
อิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
จากความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจัยของสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของ

องค์กร เพ่ือน าไปใช้ในการแข่งขันและเพ่ิมผลการ
ด าเนินงานซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาองค์กร
สร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน 
 องค์ประกอบ “นโยบายจากภาครัฐ”  
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ต่อทางรอดของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
(2561) ได้ก าหนดกลยุทธ์หลักในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ 1) “การชี้
ทิศทางและสร้างโอกาส” เพ่ือการวางทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ชัดเจนเพ่ือ
รองรับพัฒนาการของเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต
ยุคใหม่และสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน และ
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย 
ทั้งนี้โดยอาศัยกลไกของโครงสร้างภาษีการส่งเสริม
การลงทุนและโครงการและมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 2) การสร้างโอกาส
ทางการค้าโดยการขยายตลาดต่างประเทศ อัน
ได้แก่ การเจรจา FTA ที่สอดรับกันอย่างมีระบบ 3) 
การผลักดันโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์ 
(โครงการภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
สู่ความยั่งยืน) เพ่ือให้มีศูนย์ทดสอบยานยนต์ที่
สามารถทดสอบและรับรองผลตามมาตรฐานของ
ประเทศและมาตรฐานสากล              4) แผน
แม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551-2555  
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพซึ่งเป็น
รากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่
ยั่งยืน 5) การผลักดันโครงการพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์สู่ความยั่งยืน (โครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ความ
ยั่งยืน) เพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีมาตรฐานและเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มี
ความรู้ความสามารถ และทักษะในด้านต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอ  
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 องค์ประกอบ “ความสัมพันธ์กับลูกค้า”  
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ต่อทางรอดของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ แนวคิดองค์การแห่ง
ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ข อ ง  Peters, Thomas J. & 
Waterman, Robert H. Jr., (2004) อธิบายในข้อ
ที่สอง เรื่องใส่ใจใกล้ชิดลูกค้า Staying close to 
customer ให้ความส าคัญกับลูกค้าหรือผู้มารับ
บริการ ใส่ใจในรายละเอียดของลูกค้า ให้บริการ
ด้วย service minded โดยคาดหวังให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจสูงสุดจนเกิดเป็นความภักดี  
(Loyalty) กับสินค้าหรือบริการ  

องค์ประกอบ “การจัดหาและการสร้าง
พั น ธ มิ ต ร ” ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  4  ปั จ จั ย  เ ป็ น
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อทางรอดของอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
วาสนา เจริญศรี (2558) ศึกษาเรื่องการปรับปรุง
การวางแผนการสั่งซื้อในปริมาณที่เหมาะสมและ
การจัดการวัตถุดิบคงคลังในโซ่อุปทาน กรณีศึกษา 
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่าปริมาณการ
สั่งซื้อแต่ละครั้งมีการปรับเรียบและคงที่ท าให้
พนักงานจัดซื้อและซัพพลายเออร์สามารถท างาน
ได้สะดวกและง่ายขึ้นหากพิจารณาค่าใช้จ่ายในการ
สั่งซื้อต่อปี พบว่า ลดลง 9,375 บาท คิดเป็น 
12.20% และพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
วัตถุดิบกรณีสั่งซื้อตามจุดสั่งซื้อใหม่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
308,910 บาท คิดเป็น 56.62% แต่ท าให้สามารถ
ลดความเสี่ยง ในการขาดแคลนวัตถุดิบในกรณี
ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อกะทันหันเมื่อ
เปรียบเทียบกับ แบบปัจจุบันซึ่งมีข้อก าหนดในการ
จัดเก็บวัตถุดิบสูงสุดเพียง 1.5 เดือนตามนโยบาย
บริษัทและ ผลที่ ได้จากงานนิพนธ์นี้สามารถ
น าเสนอผู้บริหารระดับสูงเพ่ือการพิจารณาและ
ก าหนดนโยบาย การจัดเก็บวัตถุดิบในปีถัดไป 
 องค์ประกอบ “โครงสร้างองค์กร”  
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ต่อทางรอดของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ไทย โดยที่โครงสร้างองค์การ คือ ลักษณะการจัด

ผังองค์การ การรวมหรือกระจายอ านาจ การให้
ความส าคัญกับสายงานหลักหรือสายงานสนับสนุน 
ขององค์กร  สอดคล้องกับ  Mclean, Gary N. 
(2006) ที่กล่าวว่า โครงสร้างองค์การที่เหมาะสม
ต่อระบบจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
และความสัมพันธ์ต่อองค์การซึ่ งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านได้แก่ 1) มิติด้านโครงสร้าง เป็น
การอธิบายลักษณะภายในองค์การที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ของบุคลากรต่อองค์การ ได้แก่  
กฎระเบียบ การมอบหมายงาน ล าดับการบังคับ
บัญชา การรวมอ านาจ การพัฒนาบุคลากรและ
การจัดสัดส่วนจ านวนบุคลากรให้เหมาะสมกับการ
ท างาน  และ 2) มิติด้านสภาพแวดล้อม เป็น
ปั จ จั ย พ้ืนฐ านของ โครงสร้ า งองค์ ก า รและ
กระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
โดยรวม ประกอบด้ วย  ขนาดขององค์ การ 
เทคโนโลยีที่องค์การมีให้ สภาพแวดล้อม เป้าหมาย 
กลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การ 
 องค์ประกอบ “ความรับผิดชอบต่อ
สังคม” ประกอบด้วย 4 ปัจจัย เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญต่อทางรอดของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับสถาบัน     
The European Foundation for Quality 
Management (EFQM) (EFQM.,2010) โดยกล่าว
ว่า องค์กรที่เป็นเลิศจะต้องแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 องค์ประกอบ “การปรับตัวขององค์กร” 
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ต่อทางรอดของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วีรชัย ตันติวีระวิทยา 
(2553) ได้กล่าวว่า กรอบแนวคิด 7-S จะพิจารณา
ความสอดคล้องของแต่ละมิติครอบคลุมทั้งด้าน
อ่อนและด้านแข็งขององค์การที่มีความสัมพันธ์
เชื่องโยงของปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์การ องค์การ
สมัยใหม่จึงมีลักษณะตรงข้ามกับกับที่เราเคยชินมา
นาน โดยในโลกที่พัฒนาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 
องค์การสมัยใหม่ที่มีคุณภาพจะต้องเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้ เ รี ยนรู้  เ พ่ือแสวงหาความคิด ใหม่
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ตลอดเวลา มีการจัดการกับความเสี่ยง เพ่ิมการมี
ส่วนร่วมในแนวราบ การท างานเป็นทีม เป็น
เครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน มีการบูรณาการท างานเข้า
ด้วยกันเพ่ือมุ่งไปสู่ภารกิจเดียวกัน มีการเรียนรู้ 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา 
 องค์ประกอบ “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านทรัพยากรมนุษย์”  ประกอบด้วย 4 ปัจจัย  
เป็ นองค์ประกอบที่ ส า คัญต่ อทา งรอดของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ ผลิตภาพ 
(Productivity) ของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 
(2560) ในเรื่องของขวัญและก าลังใจในการท างาน 
นั้นเป็นสภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยที่ผลิต
ภาพกับขวัญและก าลังใจในองค์การต่าง นั้นมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหากมีบุคคลากรที่มี
คุณภาพก็ถื อว่ าส า เ ร็ จ ไปกว่ าครึ่ ง เนื่ องจาก
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าของ
องค์การที่ต้องเอาใจใส่และพยายามรักษาขวัญและ
ก าลังใจของสมาชิกให้อยู่ในสภาพที่ดี 
 องค์ประกอบ “การวิจัยและพัฒนา 
ด้านนวัตกรรม” ประกอบด้วย 3 ปัจจัยเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อทางรอดของอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ของธนาคารเพ่ือ
การน าเข้าและการส่งออก (2561) สรุปได้ว่าโอกาส
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นจุดแข็งของไทยจะ
ยิ่งเป็นโอกาสที่มากข้ึนส าหรับภาคอุตสาหกรรมที่มี
ความได้เปรียบและเป็นจุดแข็งของในการผลิตยาน
ยนต์จะรวมศูนย์มากขึ้นในแหล่งที่มีความได้เปรียบ
ทางด้านตลาดและทรัพยากรธรรมชาติ  โดย
สามารถใช้ประโยชน์  
จากการมีเครือข่ายการผลิตและขนส่งในภูมิภาค
อาเซียน เพ่ือครองส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากท่ีสุดนั้น 
จะมีส่วนของการพิจารณาจุดรวมของประชากรทั้ง 
600 ล้านคน ที่เป็นฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่ ในอัน
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

ในหลายด้าน เป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพัฒนาใน
ระยะยาว การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ การ
สร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรม รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ ผู้ประกอบการมีความพร้อมทางด้าน
ทักษะและประสบการณ์ ที่จะแก้ไขปัญหาในทุก
ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันเปรียบเสมือน
การสร้ า งรากฐานเ พ่ือสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้ยืนหยัดอยู่
ได้อย่างมั่นคง สร้างความแข็งแกร่งสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แบบยั่งยืน นั้นจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมการมุ่งสู่
การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นกุญแจส าคัญ
ในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย 
ให้สามารถก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์โลกได้อย่างเต็มความภาคภูมิ เ พ่ือน าพา
ประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าสืบไป 
  องค์ประกอบ “การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสินค้ากับลูกค้า” ประกอบด้วย 3 ปัจจัย   
เป็ นองค์ประกอบที่ ส า คั ญต่ อทา งรอดของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ ไทย 
(2560) กล่าวว่า “ผลิตภาพ” หรือ Productivity 
นั้นเป็นการเพ่ิมปริมาณการผลิต ที่เป็นการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ ในด้าน
คุณภาพ คือ สิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ความส าคัญของคุณภาพ นั้นจะเป็นการสร้างความ
พอใจให้เกิดแก่ลูกค้า และการส่งมอบสินค้าให้
ลูกค้า 
 องค์ประกอบ “การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ”  ประกอบด้วย 3 ปัจจัย เป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญต่อทางรอดของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับกระทรวง
อุตสาหกรรม (2561) แนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยภาครัฐได้ก าหนด
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์คือ 
“การเป็นฐานการผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศ โดยมีอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนที่มีความแข็งแรง” และก าหนดนโยบาย 
“International car” ซึ่ งให้ความเสรี เท่าเทียม 
และโปร่งใสแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและจากทุก
ประเทศท่ัวโลก  
 องค์ประกอบ “ผู้น าแบบสร้างสรรค์
นวัตกรรม” ประกอบด้วย 3 ปัจจัย  
เป็ นองค์ประกอบที่ ส า คัญต่ อทา งรอดของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ Mason, Griffin, & Parker. (2014) 
กล่าวว่าภาวะผู้น าของผู้บริหาร ต้องเป็นผู้ที่ยอมรับ
กับการแข่งขัน มีความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีความหนักแน่นมั่นคง และมี
ไหวพริบ สติปัญญาดี ที่บ่งบอกถึงบทบาทของผู้น า  
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน การจินตนาการและการคิดอย่างเป็นระบบ 
มีบทบาทต่อการน าการเปลี่ยนแปลงที่น าเอา
นวัตกรรมเข้ามาสู่องค์การและต้องประกอบไปด้วย
คุณสมบัติใน 3 ประการ ได้แก่ การตระหนักถึง
ความต้องการในการเปลี่ยนแปลง การมีวิสัยทัศน์
และการท าให้เกิดข้ึน  
 องค์ประกอบ “ความยุ ติ ธ ร รม ใน
องค์กร” ประกอบด้วย 3 ปัจจัย เป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญต่อทางรอดของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ไทย ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ  Nigel 
Vaughan Smith (2012) กล่าวว่า ความยุติธรรม
ในองค์การ หมายถึง กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานทาง
สั ง คมที่ ใ ช้ ใ น ก า รควบคุ มดู แ ล ก า ร จั ด ส ร ร
ผลตอบแทน ทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ ที่
บุคลากรควรจะได้รับ รวมถึงกระบวนการที่ใช้ใน
การตัดสินใจเพ่ือจัดสรรผลตอบแทนและการ
ตัดสินใจด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อกันระหว่าง
บุคคลด้วย  
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.   สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  
น าองค์ประกอบทั้ง 15 องค์ประกอบของทางรอด
ของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ไปใช้ในการบริหาร
จัดการและการวางกลยุทธ์ในสถานประกอบการให้
ส อดคล้ อ ง กั บ สภ า ว ะ เ ศ ร ษฐ กิ จ  แล ะก า ร
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
 2.  ภาครัฐ ควรก าหนดนโยบายค่าแรง
ขั้นต่ าที่เหมาะสม และการส่งเสริมส่งเสริมให้นัก
ลงทุนชาวไทย และนักลงทุนชาวต่างชาติ เข้า
มาร่วมมือด้านการลงทุนกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ของประเทศ รวมถึงหาคู่ค้าชาวต่างชาติ ที่มี
เทคโนโลยีที่สูงกว่า มาช่วยหรือเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและความสามารถทางการ
แข่งขัน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  การวิจัยนี้  ได้หาองค์ประกอบที่
ส าคัญต่อทางรอดของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ไทย ใน เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาค
ตะวั น ออก  คว รมี ก า รน า อ ง ค์ ป ร ะก อบ ไป
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในสถานประกอบการจริง 
และประเมินความส า เร็จ  เ พ่ือน าผลที่ ได้มา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.  ศึกษาองค์ประกอบของทางรอดของ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ใน เขต
เ ศ รษฐกิ จ พิ เ ศษภ าคตะวั น ออก  ที่ มี ผ ล ต่ อ
ความส าเร็จขององค์กร 
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